
ΠΡΑΓΑ 6 Ημέρες
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

1η Ημέρα Δευτέρα 28/03/2011 Θεσσαλονίκη – Πράγα
Συγκέντρωση στο χώρο του σχολείου  και μεταφορά στο αεροδρόμιο  Μακεδονία. Έλεγχος
εισιτηρίων  και αναχώρηση για τη Πράγα με πτήση της Csa Airlines HCC 6494 04.00 – 05.00
Επιβίβαση στο πούλμαν και μεταφορά στο κέντρο της πόλης, της λεγόμενης και «ΧΡΥΣΗΣ
ΠΟΛΗΣ». το πιο όμορφο αστικό τοπίο της Ευρώπης.  Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία
με το κέντρο της πόλης όπου και θα ανταλλάξουμε τα απαραίτητα χρήματα Στη συνέχεια σας
προτείνουμε κρουαζιέρα με φαγητό διάρκειας δύο ωρών περίπου στο ποταμό Μολδάβα όπου θα
μας εντυπωσιάσουν τα φωταγωγημένα αξιοθέατα της πόλης σε ένα πολύ ζεστό περιβάλλον με
mpoufe style φαγητό Αναχώρηση για το ξενοδοχείο μας τακτοποίηση στα δωμάτια μας. Δείπνο
και  το βράδυ προαιρετική διασκέδαση. Διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ Τρίτη  29/03/2011 Πράγα – Ξενάγηση Πόλης
Μετά το πρωϊνό αναχώρηση  για την ξενάγηση η οποία θα αρχίσει από την περιοχή Hradcancy.
Θα επισκεφθούμε το κάστρο της Πράγας , τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Βίττου, το Λορέτο, την
γειτονία των Αλχημιστών- χρυσή οδό , τα γραφικά δρομάκια της Mala Strana, τον ναό του Αγίου
Νικολάου και τέλος την γέφυρα του Καρόλου. Στη συνέχεια μετάβαση στο ιστορικό κέντρο της
πόλης. Θα δούμε το Δημαρχείο,το  αστρονομικό ρολόι, το πύργο της Πυρίτιδας και τη πλατεία
Wenceslas. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα εξ ιδίων . Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος
ελεύθερος για ξεκούραση. Δείπνο. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση. Διανυκτέρευση .

3η ΗΜΕΡΑ Τετάρτη 30/03/2011 Πράγα – Κούτνα Χώρα
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Βασιλική πόλη ΚΟΥΤΝΑ ΧΟΡΑ, γραφική μεσαιωνική πόλη η
οποία ήταν οικονομικά δυνατή λόγω των ορυχείων με ασήμι που υπήρχαν στην περιοχή,
προστατευόμενη από την UNESCO για την πολιτιστική της κληρονομιάς. Επιστροφή στη Πράγα το
απόγευμα . Δείπνο κα το βράδυ παρακολούθηση προαιρετικά του παγκοσμίας φήμης Μαύρου
Θεάτρου με μία παράσταση όλο εκπλήξεις ! ! ! . Επιστροφή στο ξενοδοχείο . Διανυκτέρευση .

4η ΗΜΕΡΑ Πέμπτη 31/03/2011 Πράγα Τσέσκυ Κρούμλωβ

Αναχώρηση για τη Νότια Τσεχία σε απόσταση 170 Km από την Πράγα συναντούμε δρόμους με
ποτάμια και λίμνες , φθάνουμε στην μία από τις ωραιότερες  και από αρχιτεκτονικής απόψεως
καλύτερα διατηρημένες μεσαιωνικές πόλεις που περικυκλώνεται από τους μαιάνδρους του
Μολδάβα . Ανήκει στις πόλεις παγκοσμίας κληρονομιάς της Unesco από το 1992 . Επιστροφή το
απόγευμα στο ξενοδοχείο . Δείπνο και το βράδυ προαιρετική νυχτερινή διασκέδαση



5η ΗΜΕΡΑ Παρασκευή 01/04/2011  Πράγα – Δρέσδη

Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την Δρέσδη, την πιο μπαρόκ πόλη της Γερμανίας
που θα διαθέτει εξαίσια κτίσματα που προπολεμικά της χάρισαν τον τίτλο της Φλωρεντίας του
Βορρά. Θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε το Τσβίγκερ, τμήμα των ανακτόρων του βασιλέα
της Σαξωνίας, την πρόσοψη του αναγεννησιακού Ρεζιντεντλος, το δημαρχείο και πολλά άλλα.
Χρόνος ελεύθερος. Δείπνο στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

6η Ημέρα Σάββατο 02/04/2011 Πράγα – Κάρλοβι Βάρι – Πτήση Επιστροφής

Πρόγευμα και αναχώρηση για την ολοήμερη εκδρομή μας στη λουτρόπολη του Κάρλοβυ – Βάρυ.
Η πόλη του KARLOVY-VARY βρίσκεται μέσα σε γραφικό και καταπράσινο περιβάλλον στην
κοιλάδα του ποταμού Τέπλα. Στο πέρασμα του χρόνου η πόλη εκτός από θεραπευτικό κέντρο
έγινε  κέντρο συνάντησης ανθρώπων των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής. Φαγητό και
αναχώρηση για το αεροδρόμιο, για την πτήση της επιστροφής στη Θεσσαλονίκη HCC 6495 23.50
– 02.05 . Άφιξη και επιβίβαση στα λεωφορεία. Μεταφορά στο σχολείο μας γεμάτοι ευχάριστες
αναμνήσεις


